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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O Candeeiro

BANHO DE ASFALTO
A Prefeitura de Candeias
começou, no início desse
mês, uma verdadeira
operação de
recapeamento da
pavimentação asfáltica da
cidade, dando um novo
visual às principais ruas e
avenidas do centro, que
estavam totalmente
esburacadas. Até o
momento, já foram
repavimentadas a avenida
Antônio Patterson  e as
ruas 21 de Abril, 2 de
Fevereiro e Treze de Maio.

De acordo com o
Secretário de Governo da
Prefeitura, Diego Maia, o
objetivo da administração
municipal é chegar ao final
do ano com as principais
ruas e avenidas da cidade
totalmente recuperadas.

Nos próximos dias,
serão iniciadas as
recuperações das ruas
Getúlio Vargas e Santa
Clara. O Secretário A rua Treze de Maio, uma das principais do comércio de Candeias, já foi beneficiada com o asfalto

informou ainda, que todas
as obras estão sendo
realizadas com recursos
próprios do município.

Coincidentemente, a
operação "banho de
asfalto" foi iniciada logo
após a nomeação do novo
secretário de Obras da
Prefeitura, Carlos Alberto
de Oliveira, que na
solenidade de posse, disse
que assumiria a Secretaria
com o objetivo claro de
ajudar a administração da
prefeita Maria Maia.

Além das ruas
citadas, devem ser
recuperadas também,
algumas artérias dos
bairros do Malembá e
Santo Antônio. "Vamos
fazer um grande esforço
para chegarmos no
próximo ano com a cidade
totalmente repavimentada
e mais bonita", comentou
o novo secretário de
Obras da prefeitura.

Com investimentos da ordem de
45 milhões de reais e a geração
de mais 50 empregos diretos, o
grupo Unigel inaugurou no
último dia 14 de outubro em
Candeias, uma nova fábrica de
fertilizantes à base de sulfato de
amônio.

O presidente do grupo
Unigel, Henri Slezynger, afirmou
que a nova fábrica irá aumentar
para 400 mil toneladas a
capacidade de produção de
sulfato de amônio da empresa.

A solenidade de
inauguração contou com a
presença do governador Jaques
Wagner e da prefeita Maria
Maia.                         Página 4

Candeias ganha nova
fábrica do grupo Unigel

Maria cobra anel rodoviário

O governador Jaques Wagner ouviu, atentamente, a
solicitação da prefeita Maria Maia, sendo observado
pelo Secretário da Indústria, Comércio e Mineração,
James Correia

Durante a solenidade de inau-
guração da Escola de Ensino
Fundamental de Educação
Gisella Tygel, no último dia 14
de outubro, a prefeita Maria
Maia aproveitou a oportunida-
de para reforçar o pedido ao
governador Jaques Wagner,
para o início das obras do anel
rodoviário de Candeias, cujo
projeto já se encontra pronto,
faltando apenas a sua execu-
ção.

A construção do anel
rodoviário de Candeias é uma
obra de vital importância para
a economia do município,
além de resolver um dos mais
cruciais problemas da cidade,
que é o tráfego de veículos pe-
sados no perímetro urbano, o
que causa sérios transtornos
para a população.

O presidente do grupoUnigel, Henri Slezynger, destacou a
imprtância da nova fábrica de fertilizantes inaugurada em Candeias

Vem aí o Natal

de Luz Candeias

Visando incrementar ainda mais
as vendas do comércio da
cidade, a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Candeias (CDL) vai
promover no próximo mês de
Dezembro, a sua já tradicional
Campanha Natal de Luz
Candeias, que vem se
transformando numa das mais
importantes campanhas
publicitárias para aquecer o

comércio da região
metropolitana e recôncavo.

De acordo com o presidente
da CDL, Roberto Conceição
Bispo, é importantíssima a
participação dos empresários do
município, principalmente os
lojistas associados da entidade,
que terão condições especiais
de participar da campanha, que
além de aquecer as vendas
durante o período natalino,
ainda valoriza o cliente da sua
loja, que participa dos sorteios
de vários prêmios.

O presidente da CDL espera,
mais uma vez, contar com o apoio
e a decisiva participação da
Prefeitura Municipal e dos
comerciantes de Candeias, para
que a Campanha Natal de Luz
Candeias seja coroada de êxito,
como vem acontecendo nos
últimos anos.

Segundo Roberto Bispo, a
campanha além de incrementar
as vendas do comércio varejista,
gera emprego e renda para a
comunidade, além da geração de
receitas para o município.

O presidente da CDL, Roberto
Bispo, visitou a redação de O
Candeeiro e falou da campanha

O entrevistado
desta edição é
vereador Bobó

Vereador Antônio Gilson Bobó

Nesta edição, o seu jornal O
Candeeiro tráz uma entrevis-
ta exclusiva do vereador An-
tônio Gilson Alves Silva
(Bobó), dando continuidade
a série que iniciamos em ju-
nho, com os principais pré-
candidatoas à Prefeitura de
Candeias nas eleições do ano
que vem.

Na próxima edição, o
entrevistado será o Secretá-
rio da Fazendo do Estado,
Carlos Martins.



      eduvalenca@terra.com.br
ocandeeiro@terra.com.br
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José de Paiva Netto é jornalista,
radialista e escritor. É diretor-Presidente
da Legiáo da Boa Vontade -LBV. / E-mail-
paivanetto@lbv.org.br

Durante a maior festa
literária da América
Latina, a 15ª Bienal
Internacional do Livro
do Rio de Janeiro,
encerrada no último
dia 11 de setembro, a
Super Rede Boa

Vontade de Comunicação entrevistou,
entre outros, o jornalista José Roberto
Burnier. Na ocasião, ele autografava o
seu livro “Os últimos passos de um
vencedor — Entre a vida e a morte, o
José Alencar que conheci”, em que
conta os últimos cinco anos de vida do
ex-vice-presidente do Brasil José
Alencar. A designação de Burnier para
cobrir o processo de tratamento da
doença de Alencar levou a uma
aproximação entre ambos e a
informações exclusivas.

Ao falar sobre a elaboração da obra,
o autor assim se expressou: “Esse foi
um exercício inédito que tive que fazer
em minha vida. A gente vê muita coisa
e acaba se comovendo com o drama
das pessoas. Mas sempre temos que

separar, afinal de contas, não se pode
envolver emocionalmente. No caso, foi
uma coisa diferente para mim, uma
amizade construída aos poucos, e
absolutamente de forma espontânea.
Alencar confiava em mim; eu estava
sempre perto dele”.

A respeito do político mineiro, ainda
comentou: “Ele tratava muito bem a
todos. Era muito simples, humilde.
Apesar de ter construído um dos
maiores impérios têxteis do mundo,
sempre foi uma pessoa de um caráter
irreparável, educado, cativante. O
hospital inteiro ficou de joelhos
quando morreu; foi impressionante.
Uma cena que nunca tinha visto. Ele
era muito querido por todos. (...).

“Vocês [da LBV] têm uma
experiência longa de solidariedade. O
exemplo do que mais a gente precisa
hoje na sociedade é o da solidariedade.
E vocês vão entrar em contato com uma
pessoa que realmente toca o nosso
coração”.

Grato ao jornalista Burnier pelas
palavras que me endereçou num

exemplar do seu trabalho: “Caro Paiva
Netto, a solidariedade está no seu
sangue. E no sangue de Alencar sempre
esteve a coragem de encarar a morte de
frente e privilegiar a vida. Um abraço,
Burnier”.

REGISTRO
Dos Estados Unidos, o registro

fotográfico da presença da LBV na 27ª
edição do Brazilian Day in New York,
neste mês, na famosa Rua 46. O evento
foi prestigiado por 1,5 milhão de
pessoas.

PAZ E 11 DE SETEMBRO
Encerro a coluna de hoje sob o

influxo de uma oração ao Pai Celestial.
É a nossa fraterna homenagem às
vítimas do terrível ataque terrorista que
se abateu sobre os Estados Unidos há
10 anos. Que a vibração da Paz de Deus
nos envolva a todos agora e sempre!

Paiva Netto
Burnier, Alencar, Brazilian Day e Paz

É muito comum haver
reclamações e queixas
sobre a sociedade, de
uma forma geral. E
nessas lamentações há
sempre uma
transferência de

responsabilidade, até mesmo como um
mecanismo de defesa, como uma forma
de se eximir de uma contribuição em
prol da mudança. Mas, qual nossa
responsabilidade naquilo que nos
queixamos? Isto é, como estou
contribuindo – direta ou indiretamente
– para a manutenção dos problemas,
para um não engajamento na tentativa
de resoluções de tais infortúnios?

Quando crianças ou jovens,
tendemos a acreditar que somos
pessoas especiais, heróis, diferentes de
todos, e que vamos mudar o mundo.
Com o crescimento, biológico e
maturacional, essas ideias vão
diminuindo gradativamente até
chegarmos a um polo totalmente
oposto – a acomodação.

O paradoxo disso tudo é que ao
considerar todas as adversidades da
sociedade como impassíveis de
mudanças, ao menos com nossas
forças, colocamo-nos à margem da

sociedade, como seres vegetativos,
apáticos, sem forças para mover as
alavancas da transformação social. E
assim, uma ampla brecha continua
separando essas forças individuais (e
muitas vezes solitárias) da verdadeira
possibilidade de mudança social.

Não estamos querendo exigir
soluções individuais para problemas
construídos coletivamente, como critica
Zygmunt Bauman (sociólogo polonês).
Suas ideias mostram que, em nossa
sociedade capitalista e individualista,
somos levados a crer que todos os
problemas que nos atingem são de
nossa responsabilidade e, por isso,
somos culpabilizados se não
conseguirmos resolvê-los.

Por outro lado, não podemos nos
eximir de nossa parcela contributiva,
mesmo estando ciente da existência de
uma pressão psicológica e social que
finda por desanimarmos, tornando-nos
impotentes diante de uma gama de
ferramentas disponíveis, ao mesmo
tempo em que não sabemos como
utilizá-las.

Mas, vale a pena tentar, ser utópico,
pois, emancipar-se socialmente e ser
protagonista da própria vida não
significa ser egoísta ou acomodar-se. E

apesar das infindáveis reclamações
sobre o que deve ser mudado, faz-se
necessário não apenas reclamar
direitos, mas também cumprir nossos
deveres. Criticamos imperdoavelmente
os administradores governamentais,
mas esquecemos de que contribuímos
para elegê-los; duvidamos da
integridade alheia, mas estacionamos
o carro no passeio, atravessamos o
sinal vermelho ou compramos um
atestado médico; reclamamos sobre a
poluição ambiental, mas jogamos lixo
no chão ou desperdiçamos água.

Ora, somos os construtores dos
pilares éticos e morais da sociedade na
medida em que fazemos parte dela. E a
transformação social só ocorrerá,
paulatinamente, quando houver uma
implicação coletiva, mas perpassando,
obrigatoriamente, por nossas mudanças
individuais. Afinal, como podemos
criticar um problema, se contribuímos
para sua manutenção? Precisamos
mudar, e já! De verdade!

Protagonismo e Transformação Social
VLADIMIR NASCIMENTO

VLADIRIR NASCIMENTO Psicólogo
do CRAS-Caípe, São Francisco do
Conde-Ba e Estudante de Ciências
Sociais (UFBA) / CRP-03/04531

E-mail: vlad_psi@hotmail.com

Como as nuvens...
Vocês que me acompanham na coluna Pimenta na Política,
perceberam que na edição passada eu encerrei meu comentário
sobre a sucessão municipal de Candeias, parafraseando o ex-
presidente Tancredo Neves, que dizia que política era igual às
nuvens “quando você olha pra cima ela já mudou de lugar”. Pois
bem, é exatamente isso que está acontecendo no cenário da
sucessão candeiense.

Vamos aos fatos. Há um mês atrás só se falava nas
candidaturas de Tonha Magalhães, Jair Cardoso, Bobó e
Georgem. Com a entrada dos nomes de Carlos Martins (PT),
Marcus Vinicius e Sargento Isidório (PSB) na parada, as coisas
começaram a tomar outro rumo. A prova disso foi a grande
movimentação das lideranças políticas buscando novos nomes
para os seus partidos, no apagar das luzes para o prazo de
filiação partidária que se encerrou no último dia 7. Nesse cenário,
alguns perderam outros ganharam.

Na nossa avaliação, o grande articulador para arregimentar
lideranças em seus partidos da base, foi o Secretário de Governo
da Prefeitura, Diego Maia, que trabalhando como mineiro (aquele
que come quieto), conseguiu filiar aos partidos que dão
sustentação ao governo municipal, figuras importantes do cenário
político, a exemplo do diretor da Baiana FM, Carlos Alberto, que
voltou a se filiar ao PSDB e assumiu a Secretaria de Obras da
Prefeitura; a vereadora Alcione Borges, que foi para o PMN, (partido
da base da prefeita Maria Maia); manter no PMDB, o presidente
da Câmara Municipal Sargento Francisco e a vereadora Andréia
Testa; além de filiar ao PMDB os ex-vereadores Zé do Cinema,
Milton Viana, Olegário Chagas, Pissiba, Manoel Sobral e Rosa,
todos candidatos a Vereador.

Nesse cenário, diz o Secretário Diego Maia, que também é
presidente do PMDB, “o nosso partido vai trabalhar para ter uma
candidatura própria ou com um nome que faça parte dos partidos
da nossa base de apoio, para concorrer à Prefeitura”. Ainda de
acordo com Diego, a perspectiva é que a coligação dos partidos
da base de sustentação da prefeita Maria Maia, eleja entre 4 e 5
vereadores. A verdade é que a movimentação política dos últimos
dias já deu para se ter uma ideia de que a sucessão municipal de
Candeias ainda terá vários capítulos.

Pitágoras no PP
Mesmo com tantas idas e vindas em torno da formação do novo Diretório
Municipal do Partido Progressista (PP) de Candeias, a Executiva Provisória
da legenda no município ficou mesmo com o jovem médico Pitágoras
Biapina, que entrou em acordo com o pré-candidato a prefeito Jair Cardoso,
que é aliado do deputado licenciado João Leão, a quem deu mais de dois
mil votos na cidade e tinha a prerrogativa de fortalecer o PP no município.

Pitágoras contou também com o apoio do médico Emanuel
Carvalho, um militante progressista de Lauro de Freitas, que tem fácil
acesso ao deputado João Leão. Pitágoras que chegou a pensar em ser
candidato a prefeito nas próximas eleições, admite agora que será apenas
candidato a vereador mas, que política é muito dinâmica, o seu nome
continua à disposição para possíveis negociações.

Ficou no PHS
O vereador Antônio Gilson, o Bobó, pré-candidato a prefeito em 2012,
que especulava-se que sairia do Partido Humanista da Solidariedade, o
PHS, para buscar novos horizontes em uma legenda mais forte, ficou
mesmo no partido pelo qual foi eleito em todos os seus mandatos e é o
seu presidente em Candeias.

Os analistas de plantão davam como certa a filiação de Bobó ao
Partido Verde (PV) devido à sua ligação com o prefeito de Camaçari,
Luiz Caetano, marido da deputada Luiza Maia (PT), a quem Bobó apoiou
nas eleições passadas, dando mais de 1.300 votos.

Tudo não passou de especulação e Bobó ficou mesmo no velho e
querido PHS, onde segundo ele, vai lutar para garantir legenda e disputar
a Prefeitura de Candeias no ano que vem.

São Sebastião do Passé
Pelos comentários que nos chegam, a sucessão municipal na vizinha
São Sebastião do Passé será uma das mais disputadas dos últimos
anos. Como a prefeita Tânia Portugal não tem mais direito à reeleição, e
pelo que se comenta nos bastidores políticos da cidade, está com
dificuldades para encontrar um nome que possa ganhar a eleição, surge
como franco favorito o nome do ex-presidente da Câmara Municipal,
Jansem Mesquita, que foi o segundo colocado nas eleições de 2008,
perdendo exatamente para a prefeita, que concorria a um segundo
mandato.

Jansem é um experiente político, apesar de jovem. Está filiado ao
PMDB e conta com o apoio da cúpula do partido. Já exerceu quatro
mandatos na Câmara Municipal, foi presidente em duas oportunidades,
além de ser  filho de uma das maiores lideranças políticas que o município
já teve, o saudoso Jacildo Mesquita, que governou São Sebastião do
Passé em duas oportunidades, tendo sido um dos melhores prefeitos da
cidade.

Como se diz no futebol, vai ser um “jogo prá pirão”.

Hoje em dia a profissão
do psicólogo se
disseminou e não é raro
ouvir de um amigo
citações sobre a sua
terapia. Talvez na capital
e em cidades

metropolitanas não seja nenhuma
novidade a constatação da procura de
pacientes para sanar as dores mentais
e emocionais no divã, mas confesso
que antigamente pensava ser esse tipo
de tratamento exclusivo de “doidos de
rua”. Talvez a religião cumprisse o
papel de apoio psíquico (as confissões
da igreja católica seriam sessões de
psicanálise? Ou a doutrina veemente
do pastor, a lucidez da alma perdida?),
no entanto, existem ambientes em que
seus frequentadores não admitem a
religião e execram qualquer um que
encontre na fé uma solução de
problemas reais.

Qualquer leitura de Niestzche pode
desvirtuar um antigo fervoroso. Eu
mesma fiz catecismo, primeira
comunhão, tendo até lido livros das
Testemunhas de Jeová ou feito parte
da igreja Presbiteriana quando menina,
mas houve na descoberta de alguns
pensadores da filosofia um
distanciamento dos dogmatismos da
igreja. Ao descobrir Confúcio e sua
doutrina do caminho que cada um deve
percorrer, sendo fiel a si mesmo e
cultivando a indulgência, refleti sobre

os valores morais cristãos. Em seguida
vejo novos exemplos de paz e amor em
Buda e até mesmo Sêneca em sua busca
da valorização do tempo e extinção das
paixões, auxiliou-me a abandonar a
rebeldia – tão fascinante nos anos da
faculdade, afinal, a liberdade
incondicional era a meta desejada.

Oh jovens iludidos ao pensar que
Deus esteja longe do livre arbítrio! Está
tão perto por Deus ser a perfeição e na
análise racional das ações, qual
caminho a ser escolhido senão aquele
que se aproxima da luz divina? É
verdade que momentos de excesso
podem ter consequências favoráveis,
quando no dia seguinte à farra de um
carnaval refletimos sobre os projetos
que precisam ser realizados, mas o
cotidiano deve seguir um regimento,
uma moral a ser adquirida para manter a
distância da dor da confusão de
pensamentos.

 O trabalho do artista às vezes se
realiza em meio ao caos, ao acaso, ao
não-planejado. Pra que maior
intensidade e pouca parcimônia do que
na catarse que revela ao ator as
emoções do personagem? Todavia,
mesmo na arte deve haver um
planejamento, posto que estamos na
era das leis de incentivo e editais. Há o
momento racional do artista que senta
e projeta as estratégias de ações de sua
obra, sem falar nos cálculos de
orçamento e decisões afins. Não é

porque se arrogue detentor de talentos
excepcionais (dons naturais?) que se
deve afastar do profissionalismo e
burlar a vida adulta. É preciso buscar
cada vez mais força e luz pra não fugir
da realidade, mesmo criando mundos
fictícios e abusando da sensibilidade
em composições poético-musicais.
Afastando-se do mundo corre-se o
risco de perder a noção de sociabilidade
e transmutar-se em alienígena da
própria terra e nesse terreno as ilusões
têm feições mais nítidas e confundem
os espíritos mais resolutos. Temos à
exaustão na mídia o caso de Michael
Jackson e os limites da personalidade
ofuscada pela exposição da imagem.

No meio de reflexões aparentemente
díspares, o leitor mais atento perceberá
a intenção de revelar a necessidade de
reflexão de si mesmo. A afirmação do
eu tanto virá das orientações de um
profissional quanto da observação do
mundo e das experiências. No final das
contas, existe o Deus intocável e
perfeito a quem podemos recorrer
quando a escuridão da escolha solitária
pode nos conduzir pelos caminhos mais
tortuosos, principalmente a nós que
nascemos com o ímpeto questionador
das verdades estabelecidas.

*Shopia Mídian é jornalista e cine-
asta. Diretora de jornalismo do jor-
nal O Candeeiro

SOPHIA MÍDIAN
As ideias próprias e a confusão mental
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José Raimundo Fonseca é Bacharel em Direito e Professor. Chefe de Gabinete
da Presidência da Câmara de São Francisco do Conde.  jotta72@hotmail.com

O consumidor de drogas ilícitas e o papel do Estado
Uma discussão que tem deixado os aplicadores da Lei sem sono

é a cobrança imposta pela sociedade no que diz
respeito a uma nova realidade que surgiu com o
advento da Lei 11.343 de 2006 a chamada:
“Nova Lei Antidrogas”.

 A  lei de certa forma inovou quanto ao
tratamento dado ao usuário de drogas, vez que
o crime previsto no revogado art. 16 da Lei n.

6.368/76 era punido com a pena de detenção, de 6 meses a 2
anos e  multa, ou seja, dava tratamento semelhante a usuários e
traficantes, já o novo diploma legal em seu artigo 28 diz que:
“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será
submetido às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação
de serviços à comunidade; III – medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo.” De acordo
com a nova lei, não se imporá prisão em flagrante, ao autor do
fato  que deverá ser imediatamente encaminhado ao Juízo
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele
comparecer, lavrando-se termo circunstanciado. Portanto,  não
há qualquer possibilidade de imposição de pena de prisão para o
usuário, um avanço sem dúvida, até mesmo porque nosso
sistema carcerário já é por demais deficiente e se cada usuário
tivesse o mesmo destino do traficante seria preciso multiplicar
as poucas prisões que o estado dispõe para abrigá-los.

O usuário, doravante, é visto como um doente e como tal,
como alguém que precisa de tratamento. E é aí que reside o
nosso problema. A grosso modo o que percebe-se
cotidianamente estampado nas páginas policiais e nos quatro
cantos por onde transitam nossos pacientes é que apenas o
primeiro inciso tem sido aplicado: A Advertência, que  na prática
é feita ali mesmo no local do “baculejo”, quando nosso
personagem é pego literalmente com a mão na massa; a polícia
adverte, dá aquele  “corretivo”, na tentativa de alguma forma

fazer daquele momento inesquecível para que não haja
reincidência, e ele  vai pra casa sem que papai e mamãe tenha
nunca ouvido falar do que acontecera. Esta é a realidade da
maioria dos casos de abordagem a usuários registrados nas
estatísticas policiais. Mas e aí? Como será o “Day after” do
nosso paciente? O que se espera mudar na vida deste cidadão
que o próprio estado reconhece precisar de tratamento ? É um
abacaxi que ainda não foi descascado, pois o  Legislador cria a
lei, mas o Estado com uma política de segurança pública falida,
não oferece  mecanismos para a sua aplicação. Quem já ouviu
falar de alguém pego consumindo droga que foi obrigado a
prestar serviços à sociedade? Raridade, não é mesmo ? Se
este, o inciso II,  fosse efetivamente aplicado,  atenderia ao
clamor da nossa população, que reclama, por exemplo da falta
de limpeza pública, de saneamento e etc. e aí duas situações
seriam contempladas na medida em que o paciente se sentiria
de certa forma punido pela sua  reprovada ação e a sociedade
satisfeita por ver as coisas andarem. Quanto ao inciso III, não
há dúvidas de que um dos motivos principais para o crescimento
do consumo de drogas ilícitas é a educação, ou melhor a falta
dela, assim, a falta de orientação na escola é um  dos fatores
que determinam a atuação da criança e do adolescente  à  não
conscientização sobre os  efeitos maléficos que o uso de
entorpecentes acarretam, fomentando assim a curiosidade do
jovem e consequentemente  o  aumento do número de
indivíduos dispostos à experimentação de entorpecentes.
Sintetizamos este nosso raciocínio no  velho provérbio:
“quando se abre uma escola se fecha uma prisão”.  Pois é, dá
pra perceber sem muita dificuldade que  se houvesse uma
educação de base eficiente o Legislador provavelmente não
teria o trabalho de produzir este inciso, até porque  o mesmo
não teve, desde que advindo, nenhuma aplicação prática, ou
alguém poderia me apresentar onde estão os centros que
oferecem programas ou cursos educativos a usuários de drogas
patrocinados pelo Estado ? Isso é uma verdadeira falácia,
porque com  muito esforço, nossos aplicadores da Lei têm se

socorrido de  Organizações Não Governamentais, as conhecidas
ONGS, para atender a este pleito, a exemplo de uma fundação
localizada na cidade de Candeias que trabalha com a
ressocialização de dependentes químicos, coisa que deveria  ser
uma obrigação do Estado.

Em recente relatório, a própria  ONU (Organização das
Nações Unidas) se manifestou dizendo que o Brasil terá
dificuldades para aplicar a nova legislação antidrogas -que trata
o usuário como doente-, por falta de estrutura da rede pública,
o que foi refutado pela Secretaria Nacional Antidrogas, que
ponderou esta conclusão, dizendo que a rede pública está em
preparação e que, ao mesmo tempo, disporá de uma estrutura
de ONGs que poderá dar suporte à demanda e atender usuários
de drogas, que, por determinação judicial, devem ser tratados
como doentes. Ora, caros leitores de O Candeeiro, vejam vocês
a fuga de responsabilidade quando o Poder Público, portanto
Governamental por excelência, se socorre de Organizações Não
Governamentais para cumprir um papel que é seu.  Ademais,
dizer que  está “ em preparação” é dar um atestado de  que as
políticas públicas de controle do uso  e  ressocialização do
usuário está na contramão ou no mínimo andando a passos de
tartaruga, frente ao crescimento desenfreado do consumo de
substâncias entorpecentes e o  quadro de desassistência é
escandalosamente dramático em todo o  Brasil, portanto  não
há como tapar o sol com a peneira, a rede pública precisará se
equipar.

 A  nossa região metropolitana do Salvador, que também
acompanha a triste realidade nacional, já está merecendo  um
olhar mais carinhoso por parte das autoridades constituídas
com relação a este tema, e neste prisma, lançamos um desafio:
Se o trânsito e  consumo de drogas é uma atividade que não
tem fronteiras, é preciso então agir de igual forma. Portanto,
porque não se criar um consórcio ou algo do mesmo porte
entre os municípios da Região para se construir um Grande
Centro de Ressocialização e Orientação ao usuário de Drogas,
com vista a dar aplicabilidade à Nova Lei, que pelo menos neste
artigo 28 tem se mostrado ineficaz?

É apenas uma semente jogada, quem sabe surja alguém para
regá-la.

JOSÉ RAIMUNDO FONSECA

ENTREVISTA VEREADOR ANTÔNIO GILSON ALVES SILVA (BOBÓ)

O nosso entrevistado desta edição, como
anunciamos na edição passada, é o vereador
Antônio Gilson Alves Silva, carinhosamente
tratado por seus familiares, amigos e
correligionários como Bobó. Filiado ao PHS,
partido que preside desde 2006, Bobó está
cumprindo o seu terceiro mandato na Câmara
Municipal de Candeias, onde na atual legislatura
faz oposição cerrada à prefeita Maria Maia. Tido
como um político simples e honesto, Bobó tem sido
incentivado por várias lideranças políticas do
município para concorrer à Prefeitura Municipal
de Candeias. Tem uma grande penetração nas
camadas sociais menos favorecidas da comunidade,
onde desempenha um destacado trabalho de
assistência social.

Veja o que pensa o vereador Bobó, que concedeu
a seguinte entrevista ao editor Eduardo Valença,
em seu gabinete na Câmara Municipal Confira:

O Candeeiro – Passadas as
emoções das eleições para
deputado, onde o senhor deu
uma expressiva votação aos
seus candidatos, Luiza Maia
e Afonso Florence, o senhor
será mesmo candidato a
prefeito em 2012?
Bobó  – Nas eleições do ano
de 2008 muitos eleitores já se
manifestavam  pedindo para
que eu colocasse o meu nome
para concorrer ao executivo,
mas naquele momento eu não
estava organizado. Após as
eleições os pedidos
começaram a ganhar corpo.
Diante da aclamação popular
serei sim candidato a prefeito
em 2012 .
 
O Candeeiro – Espalharam
boatos na cidade, dizendo que
o senhor não seria o candidato
pelo PHS. A que o senhor
atribui essa maldade, já que
o senhor goza de grande
prestígio junto à cúpula do
partido?
Bobó – Pessoas que fazem
esse tipo de comentário, não
têm compromisso com a
cidade. Usam esse  artifício
para confudir a mente dos
eleitores, isso por que não tem
o que falar de mim; ficam
plantando mentiras. Mas

estou preparado para essas
maldades politicas, afinal são
3 mandatos de vereador.
 
O Candeeiro – Como o
senhor está vendo a política
de Candeias no momento?
Bobó  – Vejo a política de
Candeias, hoje,  sem crédito
com a população, diante da
péssima administração que a
prefeita vem fazendo a frente
do municipio. Mas vejo, hoje,
o nosso nome que poderá
resgatar a auto estima da
população e lhe devolver tudo
aquilo que perdeu durante
todos esses anos .
 
O Candeeiro – Voltando à
questão da sucessão
municipal, o senhor espera o
apoio dos deputados que o
Senhor ajudou a eleger, para
ser candidato a prefeito?
Bobó – Claro que sim,
considerando os
compromissos feitos, não só
no sentido de trazer
benefícios para nossa cidade,
mas também de nos ajudar
nesse projeto novo, que para
nós será um grande desafio,
que é colocar Candeias nos
trilhos.
 
O Candeeiro – O senhor é de
um partido da base do

Governo. O senhor espera o
apoio do Governador?
Bobó – O nosso partido está
na base do governo e todos
na cidade sabem que nós
pedimos voto para o PT, da
Presidente ao Deputado
Estadual. Claro que
esperamos a retribuição do
governo, trazendo recursos
para o nosso município e
apoio para esse nosso
projeto, que é transformar
Candeias.
 
O Candeeiro – Com quais
partidos ou grupos políticos o
senhor pretende compor
para formar a sua chapa?
Bobó –  Hoje nós temos dois
partidos o PHS e PPS.
Estamos conversando com
alguns partidos e em breve
esperamos definir algumas
alianças para fortalecer esse
projeto, que é do povo .
 
O Candeeiro – Se o senhor
se eleger prefeito, quais

serão as principais prioridades
da sua administração?
Bobó – Hoje, todas as áreas
são prioridades,
principalmente educação,
saúde, esporte, lazer,
segurança pública ...

O Candeeiro – O senhor é um
Vereador de terceiro
mandato. Caso a sua
candidatura não vingue, o
senhor seria candidato à
reeleição?
Bobó – Não pretendo
concorrer à reeleição de
vereador, mesmo porque o
povo não aceita. Vendo que
a população  está querendo
que eu esteja no executivo e
não no legislativo .
 
O Candeeiro – O que poderá
ser feito para melhorar a
Educação em Candeias?
Bobó –Vimos que esta é uma
das áreas mais importantes,
onde se inicia um ciclo da
vida. Devemos valorizá-la,

pois por ela todos nós
devemos passar. Temos que
melhorar as estruturas das
escolas, que se encontram
totalmente acabadas. Temos
que valorizar nossos
profissionais, que estão à
frente de tudo. Temos que
construir escolas com tempo
integral e escolas
profissionalizantes ,entre
outras ações
.
O Candeeiro – O senhor  é
formado em Assistência
Social.Essa seria uma
bandeira da sua possível
administração?
Bobó – Seria uma das
Bandeiras. Sabemos dos
grandes problemas sociais
existentes no Brasil, e em

Candeias não é diferente.
Desenvolver projetos sociais
para amenizar os sofrimentos
da população , principalmente
os relacionados ao combate
às Drogas, que estão
acabando com as famílias, é
um dever do Executivo.
 
O Candeeiro – Que avaliação
o senhor faz da atual
administração da prefeita
Maria Maia?
Bobó –Muito ruim , a
prefeita ainda não conseguiu
se encontrar na sua
administração. Pessoas que
poderiam estar ajudando, hoje
a gente só vê atrapalhando,
querendo tirar proveito em
tudo, e a gente não vê
nenhuma providência ser
tomada pela Prefeita.
 
O Candeeiro – Para encerrar:
uma frase, um pensamento,
uma mensagem para
população de Candeias...
Bobó –  Frase- “Só se pode
alcançar um grande êxito
quando nos mantemos fiéis a
nós mesmos”.
Pensamento-
"É enfrentando as
dificuldades que você fica
forte
   É superando seus limites
que você cresce
         É resolvendo
problemas que você
desenvolve a maturidade.
                 É desafiando o
perigo que você descobre a
coragem.
            Arrisque e
descobrirá como as pessoas
crescem quando exigem mais
de si próprias.”

Mensagem-
A vida é cheia de caminho, e
toda a hora estamos
escolhendo algo, o que vou
fazer hoje ou agora...! Saiba
diferenciar os caminhos bons
e os caminhos ruins, pois cada
escolha tem uma
consequência e de
preferencia que seja a
melhor... Você pode seguir
um caminho ou construí-lo!

O vereador Bobó é o pré-candidato do PHS a prefeito de Candeias

"Não serei mais candi-
dato a vereador. O povo
me quer no Executivo.
Vou lutar para que isso
aconteça"

Bobó
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Unigel inaugura nova fábrica e ampliação
de Unidade Escolar no distrito da Caroba

O governador Jaques Wagner parabenizou a Unigel pela nova fábrica

Dr. Roberto Fiamenghi falou em nome da Unigel

O Governador Jaques Wagner posou ao lado dos
atletas mirins do projeto "Bom de bola e craque na
Escola" coordenado pela Proquigel em parceria
com a Liga Desportiva de Candeias

Os alunos da Escola Gisella Tygel cantaram, com
entusiasmo, o Hino Nacional Brasileiro

Com a presença do
governador Jaques Wagner
e de outras autoridades do
Estado, a exemplo do
Secretário da Indústria,
Comércio e Mineração,
James Correia, o  grupo
Unigel inaugurou no último
dia 14 de outubro, no
distrito da Caroba, em
Candeias, uma nova
unidade de produção de
fertilizantes e a ampliação
do Centro de Educação
Gisella Tygel, que a partir de
agora passa de 250 para
500 o número de crianças
que são atendidas na creche
escola, com idades entre 2
e 11 anos.

De acordo com o Dr.
Roberto Fiamenghi, diretor
de Relações Institucionais
do grupo Unigel, a nova
planta terá capacidade de
compactação de 100 mil
toneladas/ano de sulfato de

amônia, gerando novos 50
empregos diretos e
investimentos da ordem de
R$ 45 milhões.

Durante a inauguração
da nova fábrica da Unigel,
em Candeias, o governador
Jaques Wagner falou sobre
a importância da parceria
com a empresa, que
mantém um centro de
pesquisa no Estado.
“Ciência, tecnologia e
inovação são fundamentais
para o desenvolvimento de
pólos industriais. Nesse
sentido, em breve
estaremos inaugurando
também o nosso parque
tecnológico”, disse o

Governador.

A Unigel, que chegou a
Candeias na década de
1970, onde inclusive o
governador Jaques Wagner
trabalhou, é um dos
maiores grupos

empresariais brasileiros,
atuando nos segmentos de
acrílicos, estirênicos,
embalagens e fertilizantes.
A empresa possui 12
plantas estrategicamente
localizadas no Brasil e no
México. A Unigel atende
diversas indústrias, tais

como automobilística,
têxtil, de construção civil,
de embalagens, agrícola, de
mineração e de
eletroeletrônicos.

Para o presidente do
grupo Unigel, Henri
Slezynger, com a fábrica de
fertilizantes, inaugurada
em Candeias no último dia
14 de outubro, a produção
de sulfato de amônia da
empresa passará para 400
mil toneladas por ano,

r e p r e s e n t a n d o
aproximadamente 20% do
consumo desse insumo no
Brasil, que é estimado em
dois milhões de toneladas.

O presidente da Unigel
destacou também o
incremento tecnológico da
nova fábrica. “Esta será uma
fábrica importante dentro
do nosso portfólio porque
vai permitir a mistura do
sulfato de amônia com
outros elementos, inclusive
com a inclusão de
m i c r o n u t r i e n t e s ” ,
informou Slezynger.

Escola Gisella Tygel
Logo após a inauguração da
nova fábrica da Unigel, o
governador e sua comitiva
participou de uma
solenidade no Centro de
Educação Gisella Tygel,
que teve as suas instalações
ampliadas e a capacidade
de atendimento passando
de 250 para 500 crianças.
Jaques Wagner teve direito
até a dar o ponta-pé inicial
de uma partida de futebol

entre Vitória x Bahia, com
atletas mirins do projeto
“Bom de Bola Craque na
Escola”, mantido pela
Unigel, que inaugurou,
também, o campinho da
escola.

Na oportunidade, o
presidente da Unigel, Henri
Slezynger, num discurso
emocionado, lembrou que
aquela unidade de ensino foi
batizada com o nome da sua
mãe, Gisella Tygel, em

homenagem a uma brava
mulher que sempre
defendeu a educação.
    Coube ao diretor de
Relações Institucionais da
Unigel, Dr. Roberto
Fiamenghi, falar em nome
do Grupo. Fiamenghi
iniciou o seu discurso
dizendo que “da mesma
forma que nos sentimos
orgulhosos e realizados em
inaugurar novas
instalações industriais que
vão gerar emprego e
riqueza, o fazemos nesse
momento ao entregar à
comunidade de Caroba esta
unidade escolar”. Mais
adiante o diretor foi
enfático ao dizer que,
“Quando chegamos à
Proquigel, em Candeias,
identificamos carências da
comunidade e depois de
uma pesquisa priorizamos
um projeto para

acolhimento de crianças,
para que suas mães
pudessem realizar
atividades que ajudassem
no orçamento doméstico.
Inicialmente o projeto
previa um programa de
ajuda às creches existentes
no município, mas após
estudos verificamos que
nas localidades de Caroba,
Madeira, Pasto de Fora e
proximidades não existia
nenhuma creche e a
solução seria implantar
uma nessa região. Já temos
sinal verde do Dr. Henri
para no futuro próximo
construir novo prédio para
abrigar o ensino
fundamental II e
pensarmos um pouco mais
além no Curso Técnico para
formar profissionais para a
Unigel e para o mercado,
que é carente de técnicos",
encerrrou Dr. Roberto.

Dr. Henri Slezynger, presidente do grupo Unigel
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Isidório comemora
acordo entre
empreiteiras e

Trabalhadores

O deputado estadual
Pastor Sargento Isidório
(PSB) articulou, no último
dia 18 de outubro, o
acordo fechado entre
trabalhadores de Candeias
e municípios vizinhos com
dirigentes das
empreiteiras que prestam
serviço à Refinaria
Landulpho Alves, e
condenou o excesso de
aparato policial na
Refinaria, durante o
protesto realizado no dia
1 7 .

“Mesmo com o grande
número de policiais
armados, lembrando os
tempos da ditadura,
continuamos defendendo
os trabalhadores
desempregados.
Felizmente o impasse foi
resolvido, beneficiando os

moradores sem emprego
da Região. Agora espero
que a minha proposta
encaminhada ao
Governador Jaques
Wagner para instalar um
SINE especial seja
atendida, gerando mais
trabalho para a população
desempregada”, destacou
Isidório.

Cerca de 1,5 mil
moradores da região
realizaram, desde o último
dia 9, manifestações
reivindicando emprego na
Refinaria Landulpho
Alves, subsidiária da
Petrobras. O protesto teve
início porque as
empreiteiras que prestam
serviço à Refinaria
estariam priorizando
trabalhadores do eixo Sul-
Sudeste. A Associação dos
Trabalhadores
Desempregados de
Candeias (ATDCAN)
decidiu intervir a favor

dos moradores da Região.

CARMEN GONZÁLEZ
(ASCOM - DEP. ISIDÓRIO)

Nem de Caípe assumiu
a Presidência do DEM
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Francisco do
Conde, Carlos Alberto Cruz, o
Nem do Caípe, que está exer-
cendo o seu quinto mandato
de vereador naquele
municipio, e não quarto como
dissemos numa matéria na
edição passada, acaba de as-
sumir a presidência do
Diretório Municipal do partido
Democratas, o DEM,  legen-
da ao qual é filiado desde que
o mesmo se chamava Parti-
do da Frente Liberal ou PFL.

Nem do Caípe é um
dos vereadores mais
carismáticos e populares do
município de São Francisco
do Conde. Nasceu no distrito
de Caípe, por isso, o seu
nome político, é filho de uma
família humilde, mas que tem
vários serviços prestados à
comunidade a que pertence.

Nesses cinco manda-
tos consecutivos que vem
exercendo na Câmara Muni-
cipal da sua terra, Nem tem
procurado honrar os votos e a
confiança dos seus
conterrâneos, sempre defen-

dendo os interesses dos mais
humildes, principalmente da-
queles que vivem no interior do
municipio.

A ascensão de Nem do
Caípe à presidência do Demo-
cratas, representa o reconhe-
cimento do partido ao traba-
lho desse vereador que sem-
pre defendeu os interesses da
legenda.

Segundo a assessoria
do Vereador, Nem será candi-
dato à reeleição no ano que
vem, quando tentará o sexto
mandato consecutivo.

Presidente Nem do Caípe

Nome de Carlos Martins agora é consenso
dentro do PT para a sucessão municipal
Depois de algumas resistên-
cias dentro dos partidos da
base aliada do governo, in-
clusive com alguns setores
do próprio PT de Candeias,
finalnalmente os petistas
selaram um acordo e oficia-
lizaram a pré-candidatura
do atual secretário da Fa-
zenda do Estado, Carlos
Martins, à Prefeitura de
Candeias nas eleições do
ano que vem.

O cachimbo da paz
entre os petistas foi fumado
numa reunião do diretório
Municipal do Partido dos
Trabalhadores, realizada no
dia 24 de setembro, com a
participação dos até então
pré-candidatos do PT, a
vereadora Marivalda da Sil-
va; o vice-prefeito Antônio
Raimundo, o Loteba; o sin-

Secretário Carlos Martins

Dailton deixa o DEM
e vai para o PMDB
O vereador Dailton Filho, de
Madre de Deus, que ainda luta
na Justiça, agora em Brasília,
para recuperar a presidência da
Câmara Municipal e,
consequentemente, a Prefeitu-
ra, deixou, depois de vários
anos, o comando do
Democrátas no município.

Filiado ao partido desde
que esse ainda se chamava
Partido da Frente Liberal, o
PFL, Dailton Filho era o presi-
dente da legenda no município,
quando transformou o Demo-
cratas num dos partidos mais
organizados de Madre de
Deus.

Segundo assessores do
Vereador, um dos motivos que
levou Dailton a deixar o DEM,
foi o fato de o deputado federal
Cláudio Cajado, que é do De-
mocratas, ter ido prestigiar a
posse do opositor de Dailton,
Jefferson Andrade, na Prefeitu-
ra de Madre de Deus, mesmo
sabendo que a situação políti-
co-jurídica ainda estava indefi-
nida.

A ida de Dailton para o
PMDB, com o apoio do ex-mi-

nistro Geddel Vieira Lima e
do presidente do partido na
Bahia, Lúcio Vieira Lima,
abre espaço para que ele
possa concorrer à Prefeitura
de Madre de Deus, em 2012,
com reais chances de vitó-
ria, independentemente da
questão que envolve o seu
retorno à presidência da Câ-
mara Municipal.

dicalista Robson Santana e
o professor João Gualberto.
Todos retiraram as suas
candidaturas e declararam
apoio ao Secretário Carlos
Martins.

Um dia após a confir-
mação do seu nome como
pré-candidato oficial do PT
à sucessão da prefeita Ma-
ria Maia, Carlos Martins
participou de um encontro
com as lideranças do PC do
B, partido historicamente a
liado dos Trabalhadores e
que também decidiram pelo
apoio à sua candidatura.

Ao receber oficial-
mente o apoio do seu parti-
do, o PT, para disputar a
Prefeitura de Candeias, o
Secretário Carlos Martins
declarou que não seria ne-
nhum "Salvador da Pátria"
mas que tudo fará para mu-
dar a história política de
Candeias, que ao longo dos
últimos trinta anos vem
sendo administrada por
apenas um grupo, que se di-

vidiu, é verdade, mas tem a
mesma origem.

Mesmo antes de rece-
ber o apoio oficial do
Diretório Muncipal do Par-
tido dos Trabalhadores,
Carlos Martins já havia par-
ticipado de um Seminário
Político promovido pelo
Partido Socialista Brasilei-
ro. Naquela oportunidade
ficou evidenciado que,
como o PSB é um partido da
base aliada, se por acaso os
seus dois pré-candidatos
Marcus Vinicius e Deputa-
do Isidório, não decolarem,
a opção seria o apoio ao can-
didato petista, apesar de o
presidente do PSB, Marcus
Vinicius dizer que ainda é
muito cedo para se declarar
apoios. "Sou candidato"
garantiu o socialista.

Vereador Dailton Filho

Bobó participou da Convenção

Nacional do PHS, em Brasília

O Vereador Antônio Gilson
Alves Silva, o Bobó, participou
nos dias 28 e 29 de outubro
passado, em Brasília, da
Convenção Nacional do Partido
Humanista Social, o PHS,
quando a legenda debateu e
efetuou a reforma do seu
estatuto.

Bobó foi o convidado
especial do PHS da Bahia para
participar do evento na capital
federal, que contou ainda com
representantes de 25 estados.

Na oportunidade, o
vereador candeiense usou a

Tribuna, quando defendeu o
fortalecimento do partido em
todo o território nacional e
afirmou que em Candeias, o
PHS é um partido organizado
e forte, que já elegeu um vice-
prefeito e que nas últimas
eleições conseguiu fazer dois
Vereadores, numa Câmara
com 10 representantes.

Durante a convenção,
Bobó discutiu com o
coordenador Nacional da
legenda para a Bahia, José
França e com o presidente
Paulo Matos, as estratégias
que o partido utilizará para
dar visibilidade à sua
candidatura à Prefeitura de
Candeias.

De acordo com Bobó, os
dois dirigentes nacionais do
PHS garantiram que o partido
dará todo apoio e estrutura
para que a sua candidatura
tenha êxito nas próximas
eleições, mesmo porque, na
Bahia, Candeias é o município
mais importante onde a
legenda tem condições reais
de ganhar uma Prefeitura.

Bobó na redação de O Candeeiro

Leia, anuncie e divulgue O Candeeiro
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Isidório quer SAC para Santo
Amaro e São Francisco do Conde
O deputado estadual Pastor
Sargento Isidório (PSB)
propôs, por meio de Indicação
ao governador Jaques Wagner,
um núcleo do SAC para São
Francisco do Conde e outro
para o município de Santo
Amaro. Segundo o
documento, a obra beneficiará
cerca de 34 mil pessoas em
São Francisco e mais de 58 mil
em Santo Amaro.

“Os moradores de São
Francisco do Conde e de Santo
Amaro precisam de melhoria
na prestação dos serviços
públicos, para que
economizem tempo e custos,
e tenham conforto no
atendimento, com áreas
apropriadas para espera e
serviços de apoio: fotocópia,
posto bancário e marcação de
horário. E que tudo isso
funcione na própria cidade, em

um ambiente agradável em
horário de atendimento
ininterrupto e ampliado, pondo
fim ao sofrimento das
famílias”, justifica Isidório.

A Indicação detalha ainda
que os dois municípios estão
localizados no Recôncavo

baiano, sendo importantes
pólos econômicos da região,
principalmente no que se
refere a atividades petrolíferas,
em São Francisco do Conde,
que, segundo o IBGE, é o
município brasileiro com
maior PIB per capita.

Com uma população
estimada em aproximadamente
34 mil habitantes, o município
de São Francisco do Conde
fica a 67 km de Salvador e faz
limite com Candeias, Madre de
Deus, Santo Amaro e São
Sebastião do Passé.

Já Santo Amaro está a 72
km da capital e faz limite com
os municípios de Conceição
do Jacuípe, Amélia Rodrigues,
Feira de Santana, São
Sebastião do Passé, São
Francisco do Conde, Saubara,
Cachoeira e São Gonçalo dos
Campos.

Deputado Pastor Isidório

Gcult promove I festival das crianças do Tororó
Crianças tiveram mais um dia de festa e alegria no bairro

WELLINGTON OLIVEIRA
(ASCOM / CMS)

O Dia das Crianças já
passou, mas a alegria
continua. Encerrando a
Semana das Crianças, o
Grupo Cultural Tororó
(Gcult), em parceria com a
Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição, realizaou no
último dia 15 de outubro, o I
Festival das Crianças do
Tororó. O evento, que foi
realizado das 10h às 17h, no
espaço de festas da igreja,
contou com uma
programação repleta de
brincadeiras, performances
de artistas e palhaços, além
da distribuição de
brinquedos.

A atividade tem como
objetivo, segundo a

pedagoga Ana Paula Costa,
idealizadora do evento, a
promoção de um dia de
interação e lazer para as
crianças da comunidade.
"Oferecemos um dia de
alegria para as crianças. Por
isso, fizemos questão de
oferecer brinquedos, como a
cama elástica, a piscina de
bolas e as brincadeiras e
premiações. Sabemos como
tudo isso é importante para
elas. Além disso,
acreditamos que o festival
pode ser um momento de
integração para as famílias
do bairro e de valorização da
comunidade” ressaltou Ana
Paula, que é coordenadora
do Gcult.

A festa foi conduzida por
um animador e mais um
grupo de monitores, e atraiu

várias famílias do bairro para
um dia inteiro de diversão.
Para cada uma das
brincadeiras foi oferecida
uma premiação para os
participantes. Além dos
prêmios, foram realizados
sorteios de brinquedos para
todas as crianças. Os pais
puderam participar de um
bingo e saborear, junto com
os seus filhos, as diversas
guloseimas que foram
comercializadas no local.

Espaço para se divertir,
atenção, carinho e muitas
brincadeiras foram
oferecidas para a criançada
durante o festival. “Estes
elementos são fundamentais
para a formação saudável de
uma criança. Promover estes
direitos é obrigação de todos.
Precisamos resgatar o

sentido original do que é ser
criança, algo muito maior do
que o gesto de consumir”,
concluiu Ana Paula. O
evento contou com o apoio
de algumas empresas, como
a Sitelco -
Radiocomunicação, a CSG
Engenharia e Marconi’s
Buffet Infantil, além da
vereadora Olívia Santana
(PCdoB).

"Oferecemos um dia
de alegria para as
crianças. Por isso,
fizemos questão de
oferecer brinquedos,
como a cama elástica,
a piscina de bolas e as
brincadeiras e
premiações".

Ana Paula Costa

Ouvidoria elabora relatório
sobre os Conselhos Tutelares

Uma equipe da Ouvidoria da
Câmara Municipal de Salvador
visitou, entre os meses de julho
e agosto deste ano, as

instalações dos conselhos
tutelares (CTs) de Salvador. A
ação, que contou com a
participação da ouvidora-

geral, vereadora Olívia Santana
(PCdoB), estava prevista no
Plano de Trabalho do órgão e
foi realizada neste período em
virtude da passagem do
aniversário de 21 anos do
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).

Divulgar os serviços
prestados pela Ouvidoria e
identificar as demandas e
necessidades apresentadas
pelos conselhos tutelares,
através de observação direta e
de entrevistas com os
conselheiros, foram os
principais objetivos das visitas.
Além destes, pretendia-se
confrontar as condições de
funcionamento dos conselhos
com a legislação vigente e
promover o fortalecimento da
relação entre os CTs e os
órgãos gestores da Política
Municipal de Atenção à
Criança e ao Adolescente.

“Planejamos estas visitas
no início do ano e não
comunicamos aos
conselheiros para podermos
ter um diagnóstico real das
condições de funcionamento
dos conselhos. A nossa

expectativa era de contribuir
com o processo de melhoria
da prestação deste serviço,
que é indispensável para a
nossa cidade. Precisamos
assegurar as condições
materiais e de recursos
humanos necessárias para o
bom funcionamento dos
conselhos tutelares”, declarou
Olívia.

O relatório final das visitas
apresenta o quadro encontrado
nos conselhos e aponta
medidas a serem adotadas pelo
Executivo Municipal, visando
à garantia das condições de
funcionamento dos órgãos. Na
maioria dos CTs a estrutura de
trabalho está precarizada e
necessitando de intervenções
urgentes. Em alguns, foram
encontrados computadores
ainda dentro das caixas, o que
dificulta o trabalho dos
conselheiros e impede o uso
do Sipia, um sistema nacional
de registro e tratamento de
informação, criado pelo
Governo Federal para o
registro das ocorrências pelos
conselheiros tutelares. As
reclamações sobre a falta de

suporte técnico e a
necessidade de ampliação da
rede socioassistencial para
atender aos casos de
violência, uso de drogas e
conflitos familiares, foram
unânimes.

“A situação é muito grave.
Constatamos um grande
desequilíbrio entre os
conselhos, em termos de
infraestrutura e de
instrumentos de trabalho para
a proteção dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
Os computadores
encaixotados são provas do
descaso com esta questão. O
Governo Federal encaminha as

máquinas para a otimização do
trabalho e o Município
simplesmente não as instala. O
problema não é apenas de
infraestrutura. É também de
má gestão. Vamos encaminhar
este relatório para o secretário
de Assistência Social, Ocimar
Torres, solicitando que sejam
adotadas medidas corretivas
para esta situação”, afirmou
Olívia. Ela disse ainda, que o
relatório também será
encaminhado ao Ministério
Público e ao Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA).

Texto Wellington Oliveira

A Ouvidora Olívia Santana visitou alguns Conselhos Tutelares

Em alguns Conselhos as condições de trabalho são precárias

FOTOS: SIRLENE ASSIS E JULIANA COSTA

Defeso do
camarão
em SFC

Sílvio Correia
ficou no PDT

Desde o dia 15 de setembro
acontece no município de São
Francisco do Conde o defeso do
camarão. O período que tem
como objetivo preservar a
espécie durante a fase do
crescimento, do camarão jovem
ao adulto, ocorre até 31 de
outubro de 2011. Durante essa
fase, primordial para a
reprodução da espécie, ficam
proibidas todas as etapas da
rota do camarão que envolvem
a pesca, o transporte, a
armazenagem e o comércio do
produto.

Pescadores legalizados
através do Ministério da Pesca
têm direito a receber a
compensação financeira de um

salário mínimo por mês, durante
o período do defeso. Em São
Francisco do Conde, cerca de
600 pescadores estão
cadastrados e já receberam a
primeira parcela do recurso
federal. Porém, é importante que
todas as pessoas físicas ou
jurídicas que possuírem
estoque de camarão, antes do
período do defeso, e ainda não
forneceram a relação detalhada
da quantidade armazenada
procure a Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca
– SEMAAP, o mais breve
possível. Este controle tem
como finalidade legalizar a venda
do camarão.

Nesta época do ano é
verificada na natureza a

existência de grande quantidade
de indivíduos jovens, que ainda
não chegaram à idade de
reprodução. Por seu ciclo
biológico peculiar, que envolve
um processo migratório
complexo, crescimento rápido e
vida curta, torna-se mais
importante proteger o camarão
na fase juvenil do que na
postura dos ovos, como é o
indicado para a lagosta e outros
crustáceos.

Diversos estudos
comprovam que a utilização do
defeso de camarões na época do
recrutamento tem contribuído
para recuperar os estoques e
obter ganhos econômicos com
o incremento em peso da

captura.

VANESSA RODRIGUES
(ASCOM /PM-SFC) Até 31 de outubro os camarões de SFC estão protegidos

O jovem empresário Sílvio
Correia, um dos mais bem
sucedidos do ramo de trans-
portes pesados de Candeias,
resolveu permanecer no
Partido Democrático Traba-
lhista, o PDT, que tem o seu
pai,  ex-vereador Cassimiro
Correia, como presidente de
honra.

Mesmo tendo sido as-
sediado por vários presi-
dentes de partidos existen-
tes no município, para mu-
dar de sigla partidária e
concorrer às eleições de
2012,  Silvo diz que a sua de-
cisão se deu por achar que a
legenda é uma das mais or-
ganizadas em Candeias e
que tem uma candidatura
forte - a de Jair Cardoso -
para concorrer à Prefeitura
nas eleições municipais do
ano que vem, com grandes
chances de ganhar o pleito,

haja vista que os eleitores
estão sinalisando que que-
rem mudanças nos rumos
da política municipal, e que
Jair Cardoso representa
essa mudança.

O jovem empresário
Sílvio Correia acha que
o PDT tem chances de
ganhar as eleições
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Restaurante O Braseiro
A Melhor comida a
Quilo de Candeias

Poesia e homenagens no
relançamento do livro Patriamante
WELLINGTON OLIVEIRA
(ASCOM / CMS)

Foi a poesia, na voz do poeta
José Carlos Limeira e no vídeo
do artista visual e cineasta
Silvio Almeida, que abriu a
noite de autógrafos e de
relançamento do livro
Patriamante: poesias e
contos, da artista plástica e
escritora Denise Pitágoras. O
evento, que foi realizado no
Centro de Cultura da Câmara
Municipal de Salvador, foi
promovido pela editora
Editus, da Universidade
Estadual de Santa Cruz, em
parceria com a Ouvidoria da
Câmara.

O público presente à
cerimônia, composto de
artistas, amigos e amantes da
poesia, foi agraciado com
uma exposição de telas que
ilustram passagens do livro.
Além disso, poesias foram
declamadas pela voz
marcante de José Carlos
Limeira, que em seguida
declarou a sua admiração
pela obra da autora. “Denise
Pitágoras é uma artista
completa. Ela me faz crer que
para a arte não existem
paredes. Ao olhar um quadro
de Denise você vê poesia.
Uma mulher que foi
perseguida pela ditadura
militar e consegue fazer
poesia do sofrimento, mas

com uma visão muito
complexa da realidade
brasileira. Dando as devidas
louvações a quem de fato
merece recebê-las. Denise é,
sobretudo, uma pessoa
apaixonada. Uma amante do
Brasil”.

A ouvidora-geral da
Câmara, vereadora Olívia
Santana (PCdoB), parceira na
realização do evento, falou
sobre a história de combate
a todas as formas de
opressão protagonizada pela
artista. “Denise, com a sua
arte, continua empunhando
as bandeiras em favor de
todas as formas de liberdade.
É uma honra para a Câmara
Municipal apoiar este evento,
pois a luta pela construção da
democracia brasileira ainda

está em curso e precisa ser
garantida cotidianamente. O
humanismo da obra de
Denise vai muito além do
papel e da tela. Por isso, ela
conta com muito mais do que
nosso apoio. Conta com o
nosso respeito e admiração”,
declarou Olívia.

Denise falou sobre os
valores ideológicos em
disputa na sociedade e sobre
a importância de fortalecer os
nobres valores. “Hoje, quando
votamos, não elegemos
apenas pessoas ou partidos.
Elegemos acima de tudo
projetos e valores. Então este
é o campo de batalha que
está posto. Não podemos
descansar. Precisamos
combater os valores
medíocres e enaltecer os

grandes valores. Os valores
humanitários. Tento fazer isto
com a minha arte”, destacou
a autora, que dedicou a
cerimônia à memória do
cirurgião-dentista Jack
Tinoco, militante das causas
sociais, falecido em 2009.

O livro é uma coletânea de
textos poéticos sobre as
vivências e percepções da
artista acerca do regime
ditatorial implantado no
Brasil, entre os anos de 1964
e 1985. A obra, lançada pela
primeira vez em 1987, pela
Mirante Editorial, conta com
a apresentação de Ana
Montenegro, escritora, poeta,
historiadora, advogada e
histórica militante comunista,
falecida em março de 2006,
aos 91 anos. A nova edição
ganhou um prefácio escrito
pelo professor e filósofo,
Antonio Saja.

"É uma honra para
a Câmara Municipal
apoiar este evento"

Olívia Santana

Denise Pitágoras autografando o seu livro para Olívia

Antônio José se filia ao PDT

O ex-vereador e advogado
Antonio José dos Santos
filiou-se ao PDT no último
dia  02 de outubro, em ato
realizado na quadra de sua
propriedade, em Passé,
para reforçar o time dos
apoiadores da pré-
candidatura do também ex-
vereador e advogado Jair
Cardoso.

Segundo Antonio
José, que é primo carnal de
Carlos Martins, Secretário
da Fazenda do Estado, “o
candidato que reúne as
melhores qualidades,
porque conhece Candeias e
tem competência, é Jair

Misto Irado
A Pura Mistura do Forró

O jornal O Candeeiro é
parceiro desse Projeto

Jair e Cassimiro celebram a
filiação de Antônio José

(ASCOM / PDT)

Aniversário de Georgem

Como vem acontecendo nos
últimos anos, os funcionários
da GM Contabilidade, capita-
neados por Anaildes, prepara-
ram um "café da manhã", no
último dia 13 de outubro (o
aniversário é dia 12) para co-
memorar mais um ano de vida
do chefe, companheiro e ami-
go, Georgem Moreira, que
mais uma vez muito emocio-
nado, agradeceu a lembrança,
dizendo que o sucesso da em-
presa só é possível graças à

acolaboração e empenho de
todos que fazem parte da GM.
    Georgem Moreira, que é
pré-candidato a prefeito de
Candeias, recebeu o abraço
de amigos como o Dr.
Raimundo, os presidentes do
PTN e do PT do B, Wellington
Galvão e Da Luz, respectiva-
mente, do editor de O Cande-
eiro, jornalista Eduardo
Valença e do dono do Bahia
Notícia, Robocop, além de fa-
miliares.

Georgem comemorou ao lado de familiares e amigos

Cardoso, por isso ele tem o
meu apoio”.

No ato, que contou
também com a presença do
presidente de honra do
PDT, o ex-vereador e
militante, Cassimiro
Correia, outras lideranças
de Candeias filiaram-se à
agremiação pedetista.

"A minha fé mais profunda é que podemos mudar o mundo
pela verdade e pelo amor"

"O que fazemos na vespéra será a nossa felicidade no dia
seguinte"

"O coração humano tem sede de paz, de amor e de amiza-
de"

"Não importa quem você é, nem de onde veio; o importante
é que possa fazer alguma coisa para melhorar o lugar onde
você está"

"A experiência existencial de um amor profundo junta-
mente com uma amizade, tem um gosto de eternidade"

"Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba-
a com as suas mãos" (Pv. 14:1)

"Quem fala menos, ouve melhor e quem ouve melhor apren-
de mais"

"A felicidade existe, mas não fora de nós onde muitos a
procuram. Existe dentro de nós onde poucos a encontram"

"Se deres um peixe a um homem, ele se alimentará uma só
vez. Mas se lhe ensinares a pescar, ele se alimentará toda
a vida"

"Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas
também pelo que deixamos de fazer"

"O diálogo é a ponte que liga as duas margens, do eu ao
tu"

"Um só bem pode haver no mal: a vergonha de havê-lo
praticado"

"O que vale na vida não é o ponto de partida, é, sim, a
caminhada"

"Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para o pro-
pósito debaixo do céu" (Ec.3:1)

"O melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com
os outros"

"Não exijas de alguém aquilo que esse alguém não pode
dar"

"Bom senso é a maneira de enfrentar e resolver com sim-
plicidade aquilo que parece difícil"

"Não há vento favorável para aquele que não sabe aonde
vai"

"É melhor ser dono de uma moeda, do que ser escravo de
duas"

"O homem deve criar oportunidades e não somente
encontrá-las"

(Gilson de Albuquerque - Interino)

Acadêmicos criam
 a AFILPEN
Numa solenidade realizada no
Salão Nobre da Câmara Munici-
pal, foi fundada no último dia 26
de outubro, a Academia Filosó-
fica dos Pensadores de
Candeias, a AFILPEN, que
congrerará em seus quadros
aqueles que se interessam  pela
cultura do município.

De acordo com Rolmar
Duarte dos Santos, um dos fun-
dadores da entidade e seu presi-
dente para o biênio 2011/2013, o
objetivo da nova instituição so-
cial é participar como membro
efetivo, das discussões sobre
educação, meio-ambiente, com-
bate às drogas, resgate da cida-
dania e civismo, além de ofere-
cer reforço escolar para os alu-
nos das escolas públicas.

Além de Rolmar Duarte,
faz parte da diretoria como vice-
presidente a professora Edilene
Torres, que também é uma eter-

Rolmar Duarte, da AFILPEN

na defensora das questões edu-
cacionais e culturais de
Candeias.

Ainda segundo Rolmar
Duarte, que esteve na redação
de O Candeeiro para comunicar a
fundação da AFILPEN, todos os
acadêmicos de Candeias que
desejarem fazer parte da nova
entidade, poderá procurar a di-
retoria para fazer a filiação.

Por enquanto, as reuni-
ões estão acontecendo em Clu-
bes da cidade, mas o objetivo da
AFILPEN, de acordo com
Rolmar, é construir nos próximos
meses a sua sede própria.

Aliados da prefeita Rilza Valentim se
filiam ao Partido Progressista (PP)

O ministro das Cidades, Má-
rio Negromonte, que também
é o presidente do Partido Pro-
gressista, na Bahia, foi o
abonador das fichas de

filiação ao PP de importantes
aliados da prefeita de São
Francisco do Conde, Rilza
Valentin (PT) ao partido.

A solenidade de filiação
dos novos progressistas
sanfranciscanos aconteceu
no último dia 3 de outubro, na
Câmara Municipal de São
Francisco do Conde, quando
diversas lideranças políticas
do município estiveram pre-
sentes.

Na oportunidade, in-
gressaram no Partido Pro-
gressista o vice-prefeito e Se-
cretário de Infra-estrutura do
município, Evandro Almeida e
os Secretários José Adauto
Dantas, da Habitação;
Marquinhos de Bungú, de Ser-
viços Públicos e Beto Maria,
de Esportes e Lazer.

A prefeita Rilza
Valentim e o chefe da Casa
Civil da Prefeitura de Salvador,
João Leão prestigiaram o
evento, que contou ainda com
a presença da presidente do
Diretório Municipal do PP, em
São Francisco do Conde,
Ruthe Valentim.

A ida dos aliados de
Rilza Valentim para o PP,
mostra que a prefeita espera
contar com  o apoio do Parti-
do Progressista ao seu proje-
to de reeleição, afinal de con-
tas, o deputado licenciado
João Leão teve o apoio de
Rilza no município, nas elei-
ções passadas e foi o candi-
dato a deputado federal mais
votado, no município de São
Francisco do Conde, nas elei-
ções de 2010.

A prefeita Rilza Valentim   é
pré-candidata à reeleição

O Candeeiro
            Leia, anuncie e divulgue

“Denise, com a
sua arte, continua
empunhando as
bandeiras em favor
de todas as formas
de liberdade"
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ELÉTRICOS & HIDRÁULICOS,
AZULEJOS E REVESTIMENTOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: 361-3118
                           Candeias - Bahia

O CAMINHONEIRO
Peças e Acessórios para:

BATERIAS * EXTINTORES * LANTERNAS
ÓLEOS LUBRIFICANTES * FARÓIS

BA 522 - Km 08 - Fone; (71)3601-3923
Anexo à JM Transportes - Candeias-Bahia

Os Melhores Preços da Região

SC TRANSPORTES

ROD. BA 522 - Km 05 - Ao lado do Posto Millenium - Fone: 3601-2082 - Candeias-Bahia

Grupo Sílvio Correia
Locação de:

*Caminhões Munck
* Retroescavadeira
* Caminhões Tanque
*Guindastes
*Pranchas

3605-4167

C de S SERRAVALE
O Seu Distribuidor Autorizado ULTRAGAZ &
ÁGUA MINERAL Entrega em Domicílio

Ligue Grátis para:

0800 284 -2706BA 522 - Km 10 - Em frente ao Colégio Dásio
Fone: (71) 3601-2706 - Candeias-Bahia

Vendas no Atacado e no Varejo, com os menores Preços
Bebidas e Secos & Molhados - Gêneros Alimentícios em Geral

Rua 14 de Agosto, 141 - Centro - Fone: 3601-1836 - Candeias-Ba.

Peças e Serviços
para todas as

marcas de Veículos

MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA
Correias Industriais - Mangueiras Hidáulicas
Molas para Carretas & Vans - Ar Condicionado
Travas Elétricas - Motores & Bombas
Rua Teixeira de Freitas, Esquina com a Rua Rio de Janeiro
              Fone: (71) 3601-1097 - Candeias-Bahia

FACULDADE REGIONAL
DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS
E LETRAS DE CANDEIAS
Cursos Reconhecidos

ADMNISTRAÇÃO
        Portaria Ministerial n° 252
              DOU de 20 /03/2008

PEDAGOGIA
Portaria Ministerial n° 358
      DOU de 16/05/2008

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Curso Autorizado

ENFERMAGEM
Portaria Ministerial n° 430
      DOU de 31?03/2009

Site: www.iesfac.edu.br  Fone: 3601-9256

Escritório: BA 522 - Em frente ao SAMU

Loja 01: Rua 13 de Maio, nº 20

Fone: (71) 3601-3108

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

Candeias - Bahia

VENHA CONHECER A

NOSSA NOVA COLEÇÃO
PRIMAVERA VERÃO

        Av. Antônio Patterson, s/n

      Fone: (71) 3601-6827

Tudo em até 10 vezes sem Juros
Através do nosso Crediário Próprio

Aceitamos todos os
Cartões de Crédito


